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1. ACTIVITAT DE L’ENTITAT 
 
 
La Fundació pretén la millora de la qualitat de vida de les persones majors d’edat amb trastorns 
mentals greus i incapacitats judicialment, residents a les Illbes Balears, a través la seva atenció 
personalitzada, i de la sensibilització social per fomentar el respecte als seus drets i dignitat 
personal, per tal d’aconseguir la plena integració i normalització en la societat. 
 
Són fins d’aquesta Fundació: 

1) L’exercici directe de la tutela, curatela o altres figures de guarda, que precisin les persones 
majors d’edat, residents en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que, pel fet de patir una 
enfermetat mental greu, hagin estat incapacitades judicialment per no disposar de suport 
familiar, o la família sigui incapaç d’atendre i cuidar d’aquestes persones. 

2) L’assumpció, en el seu cas, de la Defensa Judicial dels residents de la CAIB sobre els que 
s’hagi iniciat un procés d’incapacitació, així com la realització de quantes funcions determini 
l’Autoritat Judicial en mesures provisionals de defensa i protecció personal i patrimonial de 
pressumptes incapaços en situació de desampar. 

3) Donar suport a la vida independent per a persones amb discapacitat per trastorn mental greu 
crònic, acompanyant-les en la seua trajectòria vital, i prevenint situacions carencials. 

4) Procurar la integració social i/o laboral dels tutelats en el seu propi medi social. 

5) Vetllar per la seua adequada atenció per part dels serveis socials i sanitaris. 

6) Formar, orientar i assessorar les persones que exerceixen funcions de tutela. 

7) Promoure un marc d’igualdat d’oportunitats en la societat que faciliti la integració social de 
les persones amb trastorn mental greu. 

Per al compliment dels seus fins, la Fundació realitzarà, entre altres, les següents activitats: 
 
1) Oferir atenció efectiva i diligent a les necessitats de les persones usuàries de la Fundació, i 
donar-les suport emocional i recolzament personal. 

2) El.laborar plans d’atenció i seguiment individualitzats. 

3) Col.laborar amb institucions públiques o privades, els fins de les quals siguin semblants als 
de la Fundació. 

4) Subscriure contractes amb persones físiques o jurídiques, públiques o privades. 

5) Coordinar les seves activitats amb les que realitzin les Administracions Públiques, o altres 
institucions orientades als mateixos fins i objectius. 

6) Posar en coneixement del Ministeri Fiscal la existència de possible causa d’incapacitació 
d’una persona. Aquest fet s’haurà de comunicar als familiars de l’afectat si fossin coneguts. 

7) Comunicar a l’òrgan judicial competent els fets que podrien donar lloc a causes d’inhabilitat o 
remoció de tutors i curators. 

8) Exercir tot tipus d’accions en defensa dels drets dels tutelats o curatelats, i oposar-se a les 
exercides per altres si procedeix. 

9) Recolzar i assessorar les persones que tenguin atribuida la funció de tutela o curatela, o que 
exercesquin la pàtria potestat prorrogada. 

10) Establir convenis, concerts i contractes, amb persones físiques i jurídiques, per al 
desenvolupament d’activitats i prestació de serveis als beneficiaris de la Fundació. 

9) Comunicar anualment al jutge la situació de les persones baix la responsabilitat legal de la 
Fundació. 

10) Promoure la col·laboració voluntària de delegats tutelars que assegurin una atenció i 
seguiment de proximitat i amb continuitat. 

En tot cas, la Fundació actuarà sempre en interés de les persones amb trastorn mental greu. 
 



 
2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

La memòria reflexa la imatge fidel de la Fundació. S'han aplicat totes les disposicions legals 
en matèria comptable, sense cap que s'hagin produït raons excepcionals. No hi ha dades 
comparatives d'anys anteriors perquè la Fundació va ser creada el 2010. 

 

3. EXCEDENT DE L’EXERCICI 

L'excedent de l'exercici consisteix en 283,29 !, produït gràcies a l'abonament anticipat dels 
interessos d'un dels comptes oberts per depositar la mota fundacional. S'aplicarà 
integrament a romanent. 

 

4. NORMES DE VALORACIÓ 

No hem tengut despeses d'establiment ni immobilitzat immaterial ni material. Tampoc 
crèdits ni existències, ni subvencions, donacions ni llegats. Inexistència de provisions del 
grup 1, ni per pensions ni obligacions similars. 

Estam pendents de la devolució a curt termini de 28,33! per part de l'AEAT. L'impost de 
societats puja a 31,48!, equivalent al 10% del benefici abans d'imposts. 

Inexistència de transaccions en moneda estrangera. S'ha considerat com ingrés els 
increments de l'actiu i com a despesa, la seva disminució. 

 
5. ACTIU IMMOBILITZAT, EXCLOSOS ELS BÉNS DEL PATRIMONI HISTÒRIC 
 

Inexistència d’actiu immobilitzat 
 
6. BÉNS DEL PATRIMONI HISTÒRIC 

Inexistència de patrimoni històric 

Inexistència de provisions per a reparació i conservació 

Inexistència d’altres circumstàncies 
 

7. USUARIS I ALTRES DEUTORS DE L’ACTIVITAT PRÒPIA 

      Inexistència d’usuaris i altres deutors de l’activitat pròpia 
 

8. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 

      Hem comptabilitzat en aquest apartat la donació fundacional de 30.000!. Sense moviment 
a l’exercici, que és el primer de la Fundació 

 
9. DEUTES 

      Inexistència de deutes de duració superior a cinc anys i/ o deutes amb garantia real 

 
10. ENTITATS DEL GRUP I ASSOCIADES 

       Inexistència de participacions en entitats del grup en els percentatges a què es refereix la 
nota 

 
11. SITUACIÓ FISCAL 

      Base imposable: 314,77 (derivada exclusivament dels interessos anticipats d'un depòsit a 
termini) 

      Impost de societats: 31,48 

      Resultat efectiu de l'exercici: 283,29 
 



12. INGRESSOS I DESPESES 
 
No n'hi ha, apart dels interessos financers ressenyats. 
 
13.  APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS A FINALITATS PRÒPIES 

No s'han aplicat elements patrimonials a finalitats pròpies 
 

Exercici Ingressos  
bruts 

computables 
(1) 

Despeses 
necessàries 
computables 

(2) 

Impostos 
(3) 

Diferència 
(4)=(1)-(2)-

(3) 

Import destinat a finalitats 
pròpies 

 

     Total 
(5) 

Destinat a  
l'exercici 

     Import  % n-3 n-2 n-1 n 
n-3           
n-2           
n-1           
N 314,77 0 31,48 283,29       
 

Exercici Despeses 
d'administració 

Import destinat a la dotació 
fundacional 

  

  Total Destinat a l'exercici   
 Import Import n-3 n-2 n-1 n 
       

n-3       
n-2       
n-1       
N 0 0    0 

 
 
14. ALTRA INFORMACIÓ 

 
Inexistència  de canvis a la composició del patronat en el període a què es refereixen els 
comptes i fins a la seva aprovació 

Inexistència d’autoritzacions atorgades a l’exercici i/ o sol·licituds pendents de contestar a 
la data de tancament 

Inexistència de tot tipus de retribucions al patronat 

Inexistència de tot tipus d’acomptes i crèdits als membres del patronat 

Inexistència d’obligacions en matèria de pensions i assegurances de vida a favor dels 
membres del patronat 

 
15. QUADRE DE FINANÇAMENT 

 
QUADRE DE FINANÇAMENT ABREUJAT 

EXERCICI 2010 
 

APLICACIONS EXERCICI N EXERCICI N-I ORÍGENS EXERCICI N EXERCICI N-I 
1. Recursos aplicats a les operacions       1. Recursos procedents de les operacions 283,29  

2. Despeses d'establiment i 
formalització de deutes 

  2. Aportacions   

3. Adquisició d'immobilitzat   3. Subvencions, donacions i llegats de 
capital i altres 

  



4. Reducció del fons social o dotació 
fundacional 

  4. Deutes a llarg termini   

5. Cancel·lació o traspàs a curt termini 
de deutes a llarg termini 

  5. Alienació d'immobilitzat   

6. Provisions per a riscos i despeses   6. Cancel·lació anticipada o traspàs a curt 
termini d'immobilitzacions financeres 

  

TOTAL APLICACIONS EXCÉS 
D’ORÍGENS SOBRE APLICACIONS 
(AUGMENT DE CAPITAL 
CIRCULANT) 

  TOTAL ORÍGENS EXCÉS 
D'APLICACIONS SOBRE ORÍGENS 
(DISMINUCIÓ DEL CAPITAL 
CIRCULANT) 

283,29  

 
VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT EXERCICI N  EXERCICI N-I  

 AUGMENTS DISMINUCIONS AUGMENTS DISMINUCIONS 
1. Fundadors i altres per desemborsaments exigits     
2. Existències     

3. Deutors 59,81    

4. Creditors 31,48    
5. Inversions financeres temporals     

6. Tresoreria 254,96,    
7. Ajustaments per periodificació      

TOTAL  
VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT 

283,29    

 
16.  BASES DE PRESENTACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

Com és l'any de creació de la Fundació, no hi havia previsió pressupostària. 
 
17. INFORMACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

No s'aplica 


